FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea /
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Drept
DREPT PUBLIC ȘI DREPT PRIVAT
Drept
Licență
Drept
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
2019-2020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Coordonator de disciplină
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu

I

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI
Prof.univ.dr. Luca Iamandi
Asist.univ.drd. Coman Varvara Licuța
Asist.univ.dr.Robea Mariana
I
2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei2

2.5 Semestrul

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul
56 din care: 3.2
28 3.3
28
3.4
de învățământ
S.I.
Seminar
Laborator
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminar,activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
56
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

3.5 P

ore
30
20
30
6
8

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

•
•

Conexiune internet
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)
C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic,

Competențe profesionale

CUNOȘTINȚE

1
2

- Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de logică juridică pentru
explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului;
- Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, în elaborarea unor
argumentări specifice domeniului, în scris şi oral;
- Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi metodelor consacrate
în domeniul juridic;
- Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor profesionale;
ABILITĂȚI

- Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în domeniul juridic;
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată.
- Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor specifice dreptului;

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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Competențe
transversale

CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice teoriei generale a dreptului;

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

În raport cu ştiinţele juridice de ramură, care cercetează aspectele
particulare, de specialitate ale problematicii juridice, Teoria generală a
dreptului urmăreşte realizarea unei viziuni sintetic-integratoare asupra
fenomenologiei juridice, în măsură să ferească cunoaşterea dreptului de
empirismul factologiei mărunte. Obiectivele disciplinei rezonează cu logica
internă a planului de învăţământ, plan care vizează o justă îmbinare a
perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu aceea de strictă
specialitate, ambele deopotrivă necesare în pregătirea armonioasă a
studenţilor.
- înţelegerea specificului Teoriei generale a dreptului în cadrul sistemului
ştiinţelor juridice;
- explicarea genezei şi esenţei dreptului;
- identificarea structurii normelor juridice şi a izvoarelor dreptului;
- cunoaşterea formelor de interpretare şi stăpânirea metodelor interpretării
dreptului;
- descrierea elementelor raportului juridic şi a condiţiilor sale;

8. Conținuturi
8.1 SI
1. Teoria generală a dreptului şi locul acestei discipline
în sistemul ştiinţelor juridice
2. Geneza şi esenţa dreptului
3. Fenomenul dreptului în lumina unor teorii filosoficojuridice
4. Normele juridice
5. Izvoarele dreptului
6. Raporturile juridice
7. Sistemul dreptului
8. Elaborarea şi sistematizarea dreptului
9. Interpretarea dreptului
10. Răspunderea juridică
11. Realizarea dreptului
12. Dreptul şi societatea

Nr.ore
2

8.2 Seminar /Laborator
1. Ştiinţele juridice, element constitutiv al sistemului
ştiinţelor; spectrul Teoriei generale a dreptului
2. Apariţia dreptului, cerinţă socială obiectivă;
Esenţa dreptului:
- Definirea dreptului
- Dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv;
- Conceptul de tip istoric de drept;
- Conţinutul şi forma dreptului;
- Dreptul şi alţi factori de structurare şi
reglare şi relaţiilor sociale.
3. Teoria dreptului natural;
Şcoala istorică a dreptului;
Teorii sociologice ale dreptului;
Teoria normativistă;
Existenţialismul juridic;
Teoria statului de drept.

Nr.ore
2

4. Elemente de teoria generală a normelor;
Conceptul de normă juridică;
Structura normei juridice

4
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4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare

Observații

explicaţia,
conversaţia
euristică,
dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning

4

2
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Clasificarea normelor juridice;
Acţiunea normelor juridice .
5. Conceptul izvorului de drept;
Sistemul şi caracterizarea izvoarelor dreptului
român contemporan;
Actele normative ale organelor puterii şi
administraţiei de stat (Legea, actele normative
subordonate legii);
Alte izvoare ale dreptului: obiceiul juridic;
contractul normativ; regulile de convieţuire socială;
Practica judiciară şi doctrina juridică.
6. Conceptul raportului juridic;
Trăsăturile raportului juridic;
Structura raportului juridic:
Actele şi faptele juridice, condiţii ale raporturilor
juridice.
7. Conceptele filosofice de sistem şi structură.
Conceptul de sistem al dreptului;
Dreptul public şi dreptul privat;
Structurarea dreptului în ramuri de drept, instituţii
juridice şi alte elemente componente. Criterii de
structurare.
Unicitatea sistemului de drept.
8. Activitatea normativă şi principiile ei;
Tehnica juridică;
Tehnica elaborării dreptului
Tehnica sistematizării actelor normative.
9. Necesitatea interpretării dreptului;
Noţiunea de interpretare a normelor juridice;
Formele de interpretare a normelor juridice;
Metodele de interpretare a normelor juridice.
10. Legalitatea în statul de drept;
Conceptul răspunderii juridice;
Principiile răspunderii juridice;
Condiţiile răspunderii juridice;
Felurile răspunderii juridice.
11. Conceptul realizării dreptului;
Caracteristicile actelor individuale de aplicare a
dreptului;
Fazele aplicării dreptului.
12. Finalitatea dreptului;
Personalitatea în drept; perfectibilitatea dreptului şi
binele persoanei;
Echitatea şi dreptatea; raţionalitatea şi juridicitatea.

2

2

2

2

2

2

2

2

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai
- Cristea, Simona - Teoria generală a dreptului, Ed. C.H. Beck, București, 2016.
Niemesch, Mihail -Teoria generală a dreptului, editia a 2-a revizuita si adaugita, Ed. Hamangiu, București, 2016.
Popescu, Sofia; Hrestic, Maria – Luiza; Serban, Alexandrina; Stancu, Radu; Viziteu, Madalina- Teoria generala a
dreptului, București , Ed. Pro Universitaria, 2016
Niemesch, Mihail; Teoria generală a dreptului, ediția a II-a, revăzută și adăugită, București, Editura Hamangiu, 2017.
Vida, Ioan; Vida, Ioana Cristina, Teoria generală a dreptului, București, Editura Universul Juridic, 2016.
Bibliografie de elaborare a suportului de studiu
Humă, Ioan, Cunoaştere şi interpretare în drept: accente axiologice, Editura Academiei, Bucureşti, 2005.
Voicu, Costică, Teoria generală a dreptului - Curs universitar - Ediție revăzută si actualizată, Editura Universul
Juridic, București, 2009
Craiovan, Ion, Tratat de teoria generală a dreptului - Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic;
Bucureşti, 2009.
Mihai, Gheorghe, Fundamentele dreptului. Volumul I. Ştiinţa dreptului şi ordinea juridică, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2009.
Voicu, Costica; Voicu, Adriana - Teoria generală a dreptului - Curs universitar, Ediție revăzută și actualizată, București,
Ed. Universul Juridic, 2013.
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Popescu, Sofia; Hrestic, Maria – Luiza; Serban, Alexandrina; Stancu, Radu; Viziteu, Madalina- Teoria generala a
dreptului, București , Ed. Pro Universitaria, 2016
Niemesch, Mihail; Teoria generală a dreptului, ediția a II-a, revăzută și adăugită, București, Editura Hamangiu, 2017.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul teoriei dreptului şi
valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală a relaţiilor juridice ce interesează instituţii aparţinând
teoriei generale a dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar / laborator

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile
Frecvenţă la minimum jumătate
din orele de curs şi seminar
Rezolvarea Temei nr. 1

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua

10.3 Pondere
din nota finală
50%
10%
10%

Rezolvarea Temei nr. 2

10%

Verificarea

20%

10.6. Proiecte
Susținere proiect/lucrări practice
Evaluare continua
10.7 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise;
• activitate la seminar de 50 %.
Data completării
01.09.2019

Semnătura coordonatorului de disciplină

Prof.univ.dr. Luca IAMANDI

Data avizării în departament
12.09.2019

Semnătura directorului de departament

Conf.univ.dr. Alina Nuță
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